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Akce a výlety pořádané naším KČT a TOM :
Proběhlé červnové akce :
10.června 2010
12.června 2010
15.června 2010
17.června 2010
18. - 19.června 2010
26.června 2010
27. června 2010

nácvik na MČR v TZ – Lutovník
TOM 3511 – Cesta do pravěku 2 / Zpátky do prvohor
nácvik na MČR v TZ – základna
nácvik na MČR v TZ – Lutovník
MČR v TZ – Frýdlant nad Ostravicí
MTB – „speciální časovka“
MTBO – orientační závody horských kol okolím Kralup

Prázdninové akce :

červenec a srpen 2010
1. - 10.července 2010
24.července 2010
31.7 – 6.8.2010
21.8.1010

TOM 3511 – Letní tábor Mezholezy
TOM 3511 – Kolešovka a Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka
TOM 3511 – vodácký tábor – Ohře
TOM 3511 – Zubrnická museální železnice

září 2010
19.září 2010

Kralupské kolo – akce pro veřejnost

KČT Kralupy nad Vltavou vyhlašuje IV. ročník fotosoutěže s turistickou tematikou
„Turistická momentka“

V roce 2010 soutěž proběhne ve čtyřech kategoriích:
I.
II.
III.
IV.

- Akce TOM a KČT
- Turistický závod / závody MTB
- Individuální turistika a cestování
– Živá příroda (zvířátka, rostliny, stromy…)

Prosíme, dodržujte kategorie !
Pravidla fotosoutěže:
o
o
o
o
o
o
o
o

Je otevřená pro všechny členy KČT Kralupy nad Vltavou bez omezení.
Do každé ze soutěžních kategorií může účastník zaslat maximálně 3 fotografie.
Minimální formát soutěžní fotografie je 13 x 18 centimetrů - barevná i černobílá.
Snímky pořízené digitálním fotoaparátem musejí být vytištěny na kvalitní tiskárně a nebo zhotoveny na
klasickém fotomateriálu.
Snímky v digitální podobě se do soutěže nepřijímají, stejně tak i diapozitivy.
Zasílejte pouze snímky zhotovené v roce 2010.
Každá soutěžní práce musí obsahovat soutěžní kategorii, název snímku a jméno oblasti, kde byl pořízen.
Jméno a adresu autora napište na zvláštní papír a k tomu doplňte seznam s názvy snímků. Je to z toho
důvodu, aby „porotci“ posuzující fotografie neznal jméno autora a nebyl tím nijak ovlivněn.

Fotografie popisujte na rubu měkkou tužkou a nebo je opatřete štítky s vypsanými údaji. Budete-li používat k popisu
fotografií fix apod., proložte fotografie volnými listy papíru, ať nedojde k otištění textu na líc fotografií.
Uzávěrka soutěže je v pondělí 8.11.2010, přičemž pro přijetí do soutěže rozhoduje datum poštovního razítka na obálce
či osobní předání.
Výherci jednotlivých kategorií budou odměněni.
Výsledky fotosoutěže budou vyhlášeny nejpozději 29. listopadu na našich internetových stránkách www.kralupy.cz/kct .
Soutěžní fotografie zůstávají majetkem KČT Kralupy (při zachování autorských práv) a nevracejí se.
Kontakt : Aleš Stárek

Hostibejcké schody 2010
Ve středu 2.6.2010 v rámci „Dnů Kralup“ uspořádal Klub českých turistů a Asociace turistických oddílů mládeže v pořadí
13. ročník „Běhu do hostibejckých schodů“. Vytrvalý déšť, který začal již dopoledne naznačil menší účast než v jiných
letech. I tak si na místní kopec vyběhlo 46 závodníků.
Při běhu na kopec v centru města čekalo na všechny tradičních 187 schodů a i letos nepadl žádný rekord.
Přeci jen dešť, chladno a vlhké schody k tomu nedaly příležitost. Nejlepší běžecký výkon podal Vítek Procházka, který
v kategorii mužů nad 20 let zaběhl i tak super čas 1:12.
Většina se zúčastnila již po několikáté, ale i letos se našlo několik nových nadšenců, kteří se rozhodli vyběhnout schody
poprvé.
Ještě stále vytrvávají 2 stateční běžci, kteří se zúčastnili všech 13. ročníků.
Slavnostní vyhlášení proběhlo za účasti starosty města Petra Holečka a předsedy sportovní komise Jana Špačka.
Poděkování patří městu Kralupy a sponzorům této akce.
Vítězové jednotlivých kategorií :
dívky do 9-ti let :
chlapci do 9-ti let :
dívky 10-13 let :
chlapci 10-13 let :
dívky 14-16 let :
kluci 14-16 let :
dívky 17-20 let :
kluci 17-20 let :
ženy :
muži :

Štěpánka Málková
Metoděj Málek
Petra Nová
Jan Novák a Albert Málek
Denisa Matějková
Martin Štěpán
Míša Pospíšilová
Michal Blecha
Iveta Matějková
Vítek Procházka

3:17
2:12
2:16
1:39
2:17
1:38
2:17
1:31
1:45
1:12

MTBO – orientační závody na horských kolech
V neděli 27. června 2010 se
uskutečnil v okolí Kralup nad
Vltavou 5. ročník MTB
orientačního závodu dvojic na
horských kolech. Pořadatelem
byl místní oddíl MTB horských
kol a KČT Kralupy nad Vltavou.
Počasí bylo velmi teplé a teplota
v době dojezdu vystoupala až k
30 stupňům Celsia.
Start a cíl byl na turistické
základně u koupaliště. V deset
hodin vyráží první desítka dvojic
do terénu, to se opakuje ještě třikrát.
Úkolem bylo projet libovolný počet z 15 kontrolních stanovišť v časovém limitu 7777 vteřin. K dispozici dostala každá
dvojice mapu se zakreslenými kontrolami a postup mezi nimi si již volila sama. Mezi originální patřila kontrola těsně před
cílem, ke které bylo nutno brodit přes vodu na hráz tůně.
Pro pořadí v cíli byl rozhodující počet kontrol a dosažený čas, penalizováno pro překročení limitu bylo jen pár dvojic.
V cíli dostali všichni pití, sušenky a pozornost od pořadatelů. Nejvíce však vyhlíželi závodníci dojezdy svých soupeřů, aby
věděli, jak si stojí v pořadí své kategorie. Navzájem se probíraly postupy mezi jednotlivými kontrolami a porovnával počet
kontrol a najetých kilometrů.
Pořadatelé zvládli celou organizaci závodu, včetně slavnostního vyhlášení, a tak dekorování nejlepších mělo díky
sponzorům a městu Kralupy nad Vltavou důstojnou úroveň.
V kategorii D - děvčata zvítězila dvojice Petra Gottliebová a Jana Řádová, v kategorii M - kluci stanuli na nejvyšším stupni
Václav Klomínský a Petr Hájek a v kategorii MD - smíšené dvojice pak Veronika Pagáčová a Jan Oravec.
Putovní pohár pro nejlepší dvojici KČT Kralupy získala dvojice Karel Šimek a Jan Vejrosta.
Smeknout se však musí před všemi závodníky a poděkovat se sluší všem, kteří se podíleli na organizaci.

Turistický závod - Český pohár - 5.6.2010 - Týnec nad Sázavou
V sobotu 5. června 2010 proběhl v Týnci nad Sázavou třetí závod Českého poháru v Turistickém závodě.
My vyrážíme ráno autobusem, cesta O.K., ale přes den se dělá solidní vedro. Tratě jsou přijatelné, a tak se musíme
snažit, abychom se umístili a vybojovali nějaký postup na mistrovství republiky.

Z oddílu nás startuje dost, ale zejména v žákovských kategoriích by to chtělo více bojovnosti a mnohdy i snahy. Pár
postupů a medailí se nakonec podařilo.

Naše medailové úspěchy:
Červený pohár: 1. místo TOM-KČT Kralupy nad Vltavou
Nejmladší žákyně: 2. Petra Nová
Starší dorostenky: 2. Blanka Rosáková
Muži A: 2. Vít Procházka
Ženy B: 1. Romana Vejrostová

Mistrovství České republiky - 19.6.2010 - Frýdlant nad Ostravicí
V sobotu 19. června 2010 se koná Mistrovství České republiky v Turistickém závodě, místem konání je Frýdlant nad
Ostravicí.
Vybojováno máme 28 postupů, ale závodit nás jede 17. Některé omluvy je nutné respektovat, ale u mnohých to jistě šlo
zařídit jinak - vlastní zájmy však vítězí nad oddílovým duchem.
Každý bojuje ze všech sil a nakonec zaznamenáváme i několik medailových úspěchů.
1. místo a titul Mistra České republiky: Vít Procházka (muži A)
2. místo: Blanka Rosáková (starší dorostenky)
3. místo: Jan Blecha (muži A)
3. místo: Romana Vejrostová (ženy B)
Mezi oddíly obsazuje v červeném poháru (dorost a dospělí) náš TOM-KČT
Kralupy 2. místo.

Český pohár - Turistický závod 2010
Letošní Český pohár v Turistickém závodě se uskutečnil na čtyřech místech - Český Brod,
Malenovice, Týnec nad Sázavou a Frýdlant nad Ostravicí. K úspěchu je nutno co nejlépe
zvládnout tři závody.
V kategorii žactva jsme přes drobné dílčí úspěchy konečný efekt nezaznamenali, a tak
medaile tentokrát zachraňovali ti starší.
1.místo: Romana Vejrostová (ženy B)
2.místo: Vít Procházka (muži A)
3.místo: Blanka Rosáková (starší dorostenky)
3.místo: Jan Blecha (muži A)
3.místo: Zdeněk Vejrosta (muži B)
V hodnocení oddílů obsadil TOM-KČT Kralupy n.Vlt. jednoznačně 1. místo.

24 MTB - Liberec/Vesec "Těžká pohoda" - Mistrovství České republiky
O víkendu 12. - 13. června 2010 se uskutečnil v Liberci - na a v okolí lyžařského areálu Vesec - čtyřiadvacetihodinový
MTB závod "Těžká pohoda", který byl zároveň Mistrovstvím České republiky v tomto extrémním závodě.
Mezi startující (v sólo kategoriích na 130 závodníků) byli i čtyři zástupci našeho oddílu - mezi muži Karel Šimek a Jan
Koldinský, mezi muži veterány Zdeněk Vejrosta a mezi ženami veteránkami pak Romana Vejrostová.
Závod odstartoval v sobotu v pravé poledne systémem "Le Mans", a pak již čekaly 12,6 km dlouhé okruhy, každý s
převýšením 250 metrů.
Naše taktika byla jasná - jezdit na pohodu a vydržet co nejdéle. Byl to náš první takovýto závod, a tak šlo hlavně o
morálku. Trať byla bahnitá od počátku, ale po průtrži mračen v 19:30 hodin se z mnohých úseku staly bahenní lázně a
dost se muselo tlačit. Noc pak byla "morálkou" a s rozedněním se již vyhlíží nedělní poledne.

Vydrželi jsme a naše výsledky jsou následující:
Kategorie muži: 15. Karel Šimek (252 km), 26. Jan Koldinský (214,2 km)
Kategorie muži veteráni: 17. Zdeněk Vejrosta (201,6 km)
Ale to nejlepší nakonec:
kategorie ženy veteránky: 2. Romana Vejrostová (189 km)
Romana Vejrostová obsadila tedy 2. místo a získává titul vicemistryně na Mistrovství České republiky ve 24
hodinovce MTB a třetí místo mezi ženami celkově.
BLAHOPŘEJEME K TOMUTO NAPROSTO OJEDINĚLÉMU VÝSLEDKU !!!

